
 



xxxxxxxx A 2. világháború 

feldolgozását, a francia-német 

viszony helyrehozását előidéző 

Európai Szén-és Acélközösséget 

(ESZAK) létrehozó szerződést, vagy 

más néven Párizsi Szerződést 1952. 

április 18-án írták alá, és végül 

1952. július 23-án lépett hatályba. 

A szerződést 50 évre kötötték meg 

az alapító országok, viszont az 

integráció kezdetét jelentő Római 

Szerződéseket határozatlan időre, 

ugyanis az 1955-ben aláírt 

dekrétum már megszilárdította az 

integráció alapjait. A Közösséget 

alapító hat ország a következő 

államok voltak: Német Szövetségi 

Köztársaság, Franciaország, 

Olaszország, Belgium, Luxemburg 

és Hollandia. 
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xxxxxxxx Az ESZAK mögött az európai 

föderációhoz vezető út 

kialakításának szándéka állt. A 

közös szén- és acélpiacot a béke 

zálogaként próbálták 

kialakítani, és ezt a modellt 

számos gazdasági ágra is ki 

szerették volna terjeszteni, 

mondván, hogy ez a megoldás a 

politikai Európa megteremtését 

idézné elő. Az alapítók koncepciói 

között szerepelt az áruk, a 

személyek, a tőke és a 

szolgáltatások szabad mozgása is, 

kialakítva ezzel egy közös piacot. 

A felek fontosnak tartották, hogy 

a nukleáris energiát az európai 

országok békés célokra használják 

fel, illetve a tagállamok 

kutatásainak koordinálására is 

kellő hangsúlyt fektettek. 

 



 

Az Európai Szén- és Acélközösség 

Főhatóságának központja Luxembourgban 

 

 

xxxxxxxx Robert Schuman, francia 

külügyminiszter beszéde a 

Közösség egyik kiindulópontja. A 

politikus felismerte a fennálló 

helyzetet, miszerint az acél- és 

szénipar a korszakban az adott 

ország hatalmát demonstrálta. 



Az iparágak egyesítésében a 

németek és a franciák közötti 

antagonisztikus 

ellenségeskedést próbálták 

felszámolni. A külügyminiszter 

beszédének hatására írta alá a 6 

alapító ország a Párizsi 

Szerződést. A megegyezés főbb 

pontjai között szerepelt a 

termékek szabad mozgása, az 

állandó piacfelügyelet, a 

versenyszabályok 

figyelembevétele, a szén- és az 

acélágazat modernizálásának 

támogatása. 

xxxxxxxx Az Európai Szén- és 

Acélközösségnek négy alapszerve 

létezett. A Főhatóságnak 9 tagja 

volt, és ez a szerv számít a 

Bizottság elődjének. Németország, 

Olaszország és Franciaország 2-2 

képviselőt küldött a Főhatóságba, 



míg 1-1 személyt a Benelux 

államok delegált. A Miniszterek 

Tanácsa a 6 ország 

szakminisztereiből állt, a 

küldöttek a saját országuk 

érdekeit képviselték. A politikai 

ügyekben ellenőrző szerepet 

tudhatott magáénak, illetve 

gazdasági ügyekben is 

koordinációs hatásköre volt. Ez a 

szerv ma az Európai Unió 

döntéshozó szerve. A Közgyűlés 78 

képviselővel bírt, akik 

Strasbourgban üléseztek, és mint 

tanácsadó szerv működtek. Az első 

elnöke Paul-Henri Spaak volt. 

Ebből a szervből alakult ki a mai 

Európa Parlament. A Bíróság 6 

fővel rendelkezett. A panaszos 

ügyeket vizsgálta, illetve 

jogértelmezési teendői voltak. 

 

 



 

 

Az ESZAK zászlaja 

 

 

 

xxxxxxxx Az ESZAK 1967-ben vált 

eggyé az EGK-val és az 

Euratommal, amelyből kialakult a 

Közösség, az Európai Unió 

jogelődje. 

 



Források 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/1/az-

elso-szerzodesek 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Sz%C3%A9n-

_%C3%A9s_Ac%C3%A9lk%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g 

 

 

 

 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/kereskedelem

-es-marketing/kereskedelmi-es-marketing-modulok/az-

eu-kialakulasanak-folyamata-a-legfontosabb-eu-

szervezetek/kialakulas 

 

 

 

 

http://www.hunfi.hu/nyiri/enc/1enciklopedia/fogalmi/eu/

eszak.htm 
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